2-2005 OKN
Ombudets redovisning av underlaget
Det åligger ombudet att visa skäligheten av sitt arvodesanspråk. Det är endast ombudet som kan
ge underlag för nämndens ställningstagande. Nämnden tar inte heller ställning till huruvida
mervärdesskatt ska utgå.
Advokat NN, som företrätt klienten i en tvist angående skadestånd, har hos nämnden begärt
prövning av ett arvodesanspråk som inte godtagits av bolaget.
Ombudskostnadsnämnden gör följande bedömning.
Advokat NN har yrkat ersättning med 110 550 kr inklusive mervärdesskatt för arbete 84 timmar och
tidspillan 5 timmar. Rättsskydd gällde för den del av målet vid tingsrätten i vilket klienten var
svarande men däremot inte beträffande den del som avsåg detta bolags genstämning. I
kostnadsräkningen för huvudkäromålet har med hänsyn härtill dragits av 20 timmar som av ombudet
bedömdes beröra genstämningen och dessa åtgärder har i kostnadsräkningen utmärkts med kursiv
stil. Ombudet har också framhållit att det har utförts arbete beträffande genstämningsdelen som inte
angetts i kostnadsräkningen för huvudkäromålet.
Bolaget har som skälig ersättning vitsordat 54 220 kr. Bolaget har i och för sig godtagit
kostnadsräkningen som underlag för arbete 104 timmar (84 + 20) och tidspillan fem timmar men
anfört att avdrag för den del som avser genstämningsdelen bör göras med hälften. Bolaget har vidare
anfört att ersättning inte bör utgå för mervärdesskatt.
Det åligger ett ombud att visa skäligheten av sitt arvodesanspråk. I detta speciella fall är det fråga om
att ta ställning till hur stor del av ombudets arbete som avser den del av tvistemålet för vilket
rättsskydd gällde. Det är endast ombudet som kan ge underlag för detta ställningstagande.
Varken arbetsredogörelsen i kostnadsräkningen eller utredningen i övrigt ger enligt nämndens
mening stöd för att advokat NN är berättigad till ersättning utöver den hälftendelning som ligger till
grund för bolagets vitsordade. Det ankommer inte på nämnden att avgöra om ersättning ska utgå för
mervärdesskatt eller inte.
Advokat NN bör svara för ansökningsavgiften till nämnden.
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